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Regler för bullerskyddsåtgärder i bostäder i Danderyds kommuns vägnät. 
 
Bidrag till bullerskyddsåtgärder för bostäder i Danderyds kommun sker enligt rådande 
prioriteringsplan. 
 
Nedan angivna ljudnivåer avser beräknade nivåer utgående från trafikuppgifter enligt 
följande: 
• utomhus 

dygnsekvivalent ljudnivå, frifältsvärde 
maximal ljudnivå, frifältsvärde 

• inomhus 
dygnsekvivalent ljudnivå i möblerade rum med stängda fönster 
maximal ljudnivå nattetid i möblerade rum med stängda fönster 

 
Med uteplats avses en i anslutning till boningshuset anlagd yta som normalt används för 
ändamålet. 
 
Åtgärdskriterier 
 
Fasadåtgärder 
Dygnsekvivalentnivån vid fasad skall vara minst 60 dB(A) och inomhus högre än 30 dB(A)  
och / eller 
Maximalnivån överskrider 75 dB(A) utomhus och 45 dB(A) inomhus mer än 5 gånger per 
natt 22 – 06. 
 
Uteplatsåtgärd 
Dygnsekvivalentnivån på uteplatsen skall vara minst 60 dB(A) 
och / eller 
Maximalnivån överskrider 75 dB(A) på uteplatsen mer än 2 gånger per timme 06 - 22. 
 
Nivåer efter åtgärder 
 
Fasadåtgärder 
För att bidrag till fönsteråtgärder skall utgå krävs att ljudnivåerna efter åtgärd inte överstiger 
30 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå respektive 45 dB(A) maximal ljudnivå. 
 
Uteplatsåtgärd 
För att bidrag skall utgå krävs att bullerskyddsskärmen har den redovisade höjden och 
längden för att innehålla 55 dB(A) ekvivalentnivå samt utförs enligt bifogad principritning i 
aktuella fall. 
 
Utförande av bullerdämpande åtgärder 
 
Danderyds kommun tar fram förslag till bullerdämpande åtgärder. 
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Före arbetet med bullerdämpande åtgärder påbörjas ska avtal mellan fastighetsägare och 
Danderyds kommun vara tecknat samt en inspektion på plats ha ägt rum av Danderyd 
kommuns utvalda konsult. 
 
Föreslagna bullerdämpande åtgärder utförs av en av fastighetsägaren utvald entreprenör. 
 
Med bullerdämpande åtgärder för inomhusnivån – fasadåtgärder, avses tillsatsrutor, 
tilläggslister och uteluftsdon. Bullerdämpande åtgärder utförs enbart på fönster i sovrum och 
vardagsrum som vetter mot trafikled eller ligger vinkelrätt mot. 
 
Med bullerdämpande åtgärd för utomhus yta – uteplatsåtgärd, avses lokal skärm av 
standardtyp, enligt bifogad typskiss. 
 
Bygglov av skärm sökes av fastighetsägaren. Vid eventuella ändringar eller andra önskemål 
sökes och bekostas bygglov av fastighetsägaren.   
 
Finansiering av åtgärder 
 
Fasadåtgärder 
Danderyds kommun står för 2/3 av kostnaden för fönsteråtgärder, dock högst 1250,- /m2 (inkl 
moms). 
 
För ventilationsdon betalar kommunen kostnad för utbyte av don, dock högst 625,-  per 
fönsteröppning (inkl moms). 
 
Uteplatsåtgärd 
Danderyds kommun står för hela kostnaden av bullerskyddsskärm vid uteplats, dock högst 25 
000,-.för skärm mellan byggnaden och vägen och högst 12 500,- i övriga fall (inkl moms). 
 
Önskar fastighetsägaren utöka föreslagna åtgärder svarar denne för alla överkostnader som 
uppkommer i samband med utökningen.  
 
Utbetalning  
 
När åtgärden är utförd och besiktad av Danderyds kommuns utvalda konsult, skickas kopia av 
offerten och alla kvitton in till kommunen som underlag till utbetalningen. Utbetalningen sker 
sedan tidigast efter 30 dagar när fullständigt underlag inkommit. 
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